C l a s s i f i e d
The information below is summarized from Israeli and foreign sources and intended for the
exclusive use of Diamond Salespersons to whom it is addressed.
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מכונית איננה מקלט בטוח
סוכן מכירות נדקר בלוס אנג'לס:
 .1בחודש החולף ,ביום ג'  13דצמבר  ,2011ישב סוכן מכירות של חברת תכשיטים ניו יורקית
במכוניתו בלוס אנג'לס ,בטרם יבקר אצל לקוח קמעונאי מקומי.
 .2לפתע הותקף האיש בידי  2שודדים אשר ניפצו את שמשת מכוניתו וגררו אותו החוצה.
במהלך המאבק שהתפתח ביניהם דקרו השניים את סוכן המכירות ברגלו ,כשהם סוחבים
את תיקו ובו תכשיטים בשווי  120,000דולר ובורחים במכונית מילוט בה המתין להם
שודד שלישי.
 .3להערכת המשטרה המקומית ,בוצע עיקוב אחר סוכן המכירות ממקום המכירה הקודם
ועד מיקומו הנוכחי בו הותקף.
 תובנות:
 .4ישיבה במכונית נייחת הינה תבנית נוחה לתוקף ,אשר מתכנן תקיפתו בעוד נהג המכונית
עסוק בענייניו בתוך רכב סגור כששדה ראייתו מוגבל ויכולות התמרון שלו אפסיות.
 .5הערכת המשטרה המקומית באשר לעיקוב שכנראה בוצע אחריו מהחנות הקודמת בה
ביקר מתאימה מאד ל Modus Operandi -של חוליית תוקפים ,המוכנה 'להשקיע'
בעיקוב על מנת לבצע את השוד במָ קום נוח המאפשר מילוט מהיר.
 .6אנו חוזרים ומדגישים העדיפות שיש לשובך בשלום אל חיק משפחתך ,על פני 'הגנה בכל
מחיר' על הסחורה שברשותך .סטטיסטית ,הימור שכזה אינו נגמר בטוב.
 .7אנו שבים וממליצים להיכנס דרך קבע לאתר ה ,JSA-טרם נסיעה ,בכדי להתעדכן בנעשה
בתחום זה בארה"ב ) .(http://www.jewelerssecurity.org/index.php4מומלץ להיכנס
לא רק לדף הראשי ,אלא גם לפרק הנקרא Crime Message Center
תחת לשונית  ,Read Messageובו מתועדים אירועים נוספים אשר
אינם מוצאים דרכם אל העמוד המרכזי כמו במקרה המתואר לעיל.
 .8מומלץ לרענן יכולותיכם בכל הקשור לאיתור עיקוב במסגרת ימי
רענון עיתיים במשרדנו.
 .9אנו מאחלים לכם נסיעה טובה ובטוחה ושנה אזרחית פוריה.
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